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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

MÉDICO 

VETERINÁRIO  

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

                                                                                                                                                          Página 2 de 12 
  

  CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 3 de 12 
  

  CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer indivíduo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 Legislação do SUS                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A raiva é uma zoonose fatal e de extrema 

importância para a saúde pública, é causada 

por um vírus da família Rhabdoviridae que 

acomete diversos mamíferos, entre eles 

canídeos selvagens, domésticos e também 

humanos, instalando-se no Sistema Nervoso 

Central e disseminando-se para outros 

órgãos. Sobre essa doença zoonótica é correto 

afirmar que no Brasil os principais 

transmissores para bovinos e para o homem 

são: 

 

(A) Canis latrans e Canis familiaris 

(B) Desmodus rotundus e Vulpes vulpes 

(C) Diphyla ecaudata e Dusicyon vetulus 

(D) Desmodus rotundus e Canis familiaris 

 

22) No hospital veterinário público da cidade uma 

cadelinha da raça yorkshire que estava em 

seu segundo período gestacional foi atendida 

e através dos exames ultrassonográfico e 

radiológico constatou-se que está fêmea tinha 

3 filhotes. A gestação ocorreu de maneira 

tranquila, mas duas semanas após o parto, a 

cadela retornou ao hospital apresentando um 

quadro clínico de tetania. Qual a causa mais 

provável desta patologia: 

 

(A) Diminuição dos níveis séricos de cálcio 

(B) Diminuição dos níveis séricos de fósforo 

(C) Aumento dos níveis séricos cálcio 

(D) Aumento dos níveis séricos de potássio. 

 

23) Para a avaliação de lesões hepática é utilizada 

a determinação da atividade sérica das 

enzimas de extravasamento, a respeito disso, 

o aumento dessa atividade enzimática se deve 

principalmente a (ao): 

 

(A) Maior número de células lesionadas 

(B) Gravidade da lesão tecidual 

(C) Necrose de alguns hepatócitos 

(D) Menor número de células lesionadas 

 

 

 

 

24) Em rebanhos saudáveis é preciso ter um 

grande controle a fim de prevenir doenças 

que prejudiquem esses animais, para isso é 

necessário adotar diversas medidas para a 

profilaxia animal que é de suma importância. 

Assinale a alternativa que não representa 

uma dessas medidas fundamentais para a 

profilaxia de um rebanho? 

 
(A) Interdição 
(B) Vigilância sanitária 
(C) Saneamento Ambiental 
(D) Quarentena 
 
25) No mundo e também no Brasil, através de 

uma regulamentação do Ministério da saúde, 
O sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle) é exigido com a função 
de fazer a identificação e o controle dos 
pontos considerados críticos a fim de evitar 
possíveis riscos em todo o processo. Não é 
uma das etapas desse sistema adotado para o 
abate de frangos de corte: 

 
(A) Depenagem 
(B) Dissecação 
(C) Escaldagem 
(D) Sangria 
 
26) O leite é um dos alimentos mais completos 

que existem dentro da natureza, rico em 
diversos nutrientes importantes para um 
funcionamento do metabolismo, mas é 
preciso ficar atento aos cuidados 
fundamentais para a sua manipulação, afim 
de evitar perdas significativas de sua 
qualidade Físico-Química e problemas em 
relação ao controle microbiológico. 
Referindo-se a avaliação higiênico-sanitária 
do leite, assinale a alternativa em que é 
considerada apenas como análise obrigatória: 

 
(A) California Mastite Test 
(B) Contagem de leucócitos 
(C) Teste de redutase do azul de metileno 
(D) Contagem de células somáticas 
 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) A estomatite vesicular (VS) é uma 

enfermidade caracterizada pelo 

desenvolvimento de lesões vesiculares na 

boca, língua, tetos e na banda coronária dos 

cascos de bovinos, equinos e suínos. A que 

gênero de vírus essa doença pertence: 

 

(A) Lyssavirus 

(B) Vesicoluvirus 

(C) Rhabdovirus 

(D) Cytorhabdovirus 

 

28) Uma boa avaliação clínica é fundamental para 

chegar à conclusão de um bom prognóstico 

para uma enfermidade. A respeito da 

avaliação da função renal e hepática assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) As provas da função renal não determinam 

necessariamente as causas e a reversibilidade 

da lesão renal. 

(B) A ureia é produzida no fígado e a maior parte 

de sua excreção é via renal, já é a creatinina é 

proveniente da fosfocreatina e é excretada 

completamente pelos rins devido ao seu baixo 

limiar renal. 

(C) O metabolismo da hemoglobina origina a 

bilirrubina não conjugada ou indireta que é 

levada ao fígado e se conjuga com o ácido 

glutâmico formando a bilirrubina conjugada 

ou direta. 

(D) Doença hepática é caracterizada por qualquer 

distúrbio que acarreia uma lesão dos 

hepatócitos ou colestase como agentes 

químicos, infecciosos ou neoplásicos, já a 

insuficiência hepática ocorre quando cerca de 

70 a 80%da massa funcional hepática estiver 

comprometida, impedindo o órgão de realizar 

suas funções adequadamente. 

 

29) A biossegurança em laboratórios é realizada 
através de um conjunto de práticas, 
equipamentos e instalações voltados para a 
prevenção, minimização ou eliminação de 
riscos inerentes às atividades de prestação de 
serviços, pesquisas, produção e ensino, 
visando à saúde dos homens, à preservação 
do ambiente e à qualidade dos resultados. 

Existem quatro níveis de biossegurança: NB-
1, NB-2, NB-3 e NB-4, crescentes no maior 
grau de contenção e complexidade do nível de 
proteção, que consistem de combinações de 
práticas e técnicas de laboratório e barreiras 
primárias e secundárias de um laboratório. A 
respeito disso assinale a opção que indica a 
sequência que representa os agentes 
biológicos classificados com o Nível de 
Biossegurança NB-3: 

 

(A) Bacillus anthracis, Mycobacterium 
tuberculosis, Toxoplasma gondii 

(B) Mycobacterium bovis, Taenia solium, Yersinia 
pestis 

(C) Lentivirus, Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus 

(D) Bacillus anthracis, Coxiella burnetti e Yersinia 
pestis. 

 

30) Em relação aos seus conhecimentos de 
patologia veterinária, leia atentamente as 
questões e julgue os itens em verdadeiro ou 
falsos: 

 

(A) (  ) Queilosquise é uma alteração congênita que 
resulta de uma falha de fusão do processo 
palatino lateral. Macroscopicamente há 
comunicação da cavidade oral com a 
respiratória podendo levar a casos de 
pneumonia por aspiração. 

(B) (   ) A estomatite gangrenosa é uma patologia 
que está associada com a presença de 
espiroquetas e bactérias fusiformes do tecido 
conjuntivo da mucosa oral, sendo uma 
patologia de evolução rápida, destrutiva e 
intensamente fétida. Macroscopicamente 
apresenta uma pseudomembrana de aspecto 
sujo, circulada por área de inflamação. 

(C) (    ) O melanoma presente na cavidade oral é 
uma neoplasia benigna dos queratinócitos e 
sua aparência macroscópica é de superfície 
plana e proliferativa, comumente está 
associada a metástase nos linfonodos regionais 
e microscopicamente é possível visualizar 
formações concêntricas denominadas pérolas 
córneas e desmossomos visíveis. 

(D) (   ) A hipoplasia segmentar do esmalte ocorre 
antes da erupção dos dentes permanentes do 
cão, como resultado de hiperemia e infecção 
viral. Frequentemente deve-se a infecção pelo 
vírus da cinomose. 

A sequência correta dos itens são: 
(A) V, V, F, F 
(B) F, V, V, V 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, F, F 
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31)  Uma necropsia realizada em um cão, 

constatou-se macroscopicamente a presença 

de um nódulo localizado na porção caudal da 

parede esofágica, medindo 20 mm de 

diâmetro. Ao corte apresentava-se cístico, 

contendo inúmeros nematódeos, 

comunicando-se com a luz esofágica através 

de uma fistula. Exemplares desses helmintos 

encontrados no nódulo foram enviados para 

uma análise laboratorial para examina-los e 

identificá-los. De acordo com os achados na 

necropsia o possível agente dessa patologia 

no cão é: 

 

(A) Toxocara canis 

(B) Spirocerca lupi 

(C) Strongyloides stercoralis 

(D) Ancylostoma caninum 

 

32) Antiparasitários são fármacos importantes no 

tratamento de doenças envolvendo 

endoparasitas, por isso é importante saber 

seus mecanismos de ação contra o parasita, 

porem sabe-se que a interferência do 

metabolismo energético dos parasitas ocorre 

por algumas vias abaixo, exceto: 

 

(A) Aumento da permeabilidade de cálcio 

(B) Inibição da colinesterase do parasita. 

(C) Desacoplamento das reações mitocondriais 

(D) Potencialização dos receptores de glutamato 

 

33) Uma boa abordagem clínica é fundamental a 

fim de instituir diagnóstico, prognóstico e 

tratamento para as diversas doenças em 

animais. Com relação a semiologia do sistema 

respiratório analise os itens a seguir: 

 

1. Na inspeção indireta do trato respiratório, 

aumentos de volume sobre o gradil costal, 

secreções nasais e tipo de movimento 

respiratório são os principais itens a serem 

observados. 

3. Eupneia, dispneia, taquipneia e bradpneia, são 

termos que significam respiração normal, 

com dificuldade, com frequência acelerada e 

reduzida respectivamente. 

5. Na auscultação o som bronco-vesicular 

(broncobroquiolar) é o principal som audível 

no pulmão, enquanto o sibilo, crepitação e 

laringotraqueal são sons anormais. 

7. Por meio da palpação os principais parâmetros 

avaliados são: sensação dolorosas na pleura, 

o fluxo de ar nas narinas e reflexo de 

deglutição. 

9. Com a percussão podemos avaliar o conteúdo 

dos seios paranasais assim como delimitar o 

campo de auscultação pulmonar com seu som 

submaciço. 

 

A soma dos itens corretos é: 

 

(A) 9 

(B) 12 

(C) 13 

(D) 16 

 

34) Uma análise laboratorial realizado de uma 

amostra retirada de abcessos de um ovino 

revelou através da coloração de GRAM, 

bacilos Gram positivos pleomórficos. Em ágar 

sangue esse micro-organismo cresceu em 

colônias apresentando características como 

esbranquiçadas e hemolíticas, além de 

possuir catalase positiva. Passando por uma 

coloração de Albert-Laybourn os bacilos se 

apresentaram com grânulos metacromáticos, 

porém não foram corados pelo método de 

coloração de Ziehl-Neelsen. Através do 

diagnóstico e exame laboratoriais 

empregados nessa situação, qual o micro-

organismo infeccioso se enquadra nessas 

características apresentadas: 

 

(A) Staphylococcus 

(B) Leptospira 

(C) Corynebacterium 

(D) Listeria 
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35) Em relação aos tipos de edemas cerebrais, 

relacione os itens. 

 

 

1. Edema osmótico 

2. Edema vasogênico 

3. Edema citotóxico 

4. Edema hidrostático 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sequência dos itens correta é: 

 

(A) 4, 1, 3, 2 

(B) 4, 3, 2, 1 

(C) 4, 2, 3, 1 

(D) 1, 2, 3, 4  

 

36) A determinação de bases voláteis e aminas em 

amostras de peixes e outros pescados é um 

processo muito importante, uma vez que o 

fator temperatura é crucial durante o 

andamento desse processo, em relação a isso, 

a temperatura durante esse procedimento 

não deve ultrapassar em graus Celsius, a: 

 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

37) Anticolinérgicos como a atropina e ipatrópio 

produzem broncodilatação por: 

 

(A) Induzirem efeitos anticolinérgicos 

antinicotínicos sobre a musculatura 

bronquial. 

(B) Induzirem efeitos anticolinérgicos 

antimuscarínicos sobre a musculatura 

bronquial.  

(C) induzirem efeitos colinérgicos nicotínicos 

sobre a musculatura bronquial. 

(D) induzirem efeitos colinérgicos muscarínicos 

sobre a musculatura bronquial. 

 

38) Sobre a Leptospirose julgue os itens em 

Verdadeiros ou Falsos: 

 

(   ) A transmissão direta se dá pela exposição de 
animais susceptíveis à água e solo ou pela 
ingestão de alimentos contaminados.  

(   ) Nos cães a infecção é pelos sorovares Pomona 
caracterizada por nefrite crônica, 
insuficiência renal crônica e uremia leve e por 
Icterohaemorrhagiae com quadros de 
Insuficiência hepato-renal, acumulo de 
toxinas no organismo, vômitos, diarreia e 
desidratação, icterícia e coagulopatias. 

(  ) Como métodos indiretos de diagnóstico para 
leptospirose temos: PCR, Imunoperoxidase. 

(  ) O contato com sangue ou urina de animais 
doentes na pele lesada é uma forma direta de 
transmissão. 

 

A sequencia dos itens é: 

 

(A) F, F, F, V 

(B) V, V, F, V 

(C) F, V, F, V 

(D) V, V, F, V 

 

39) Em relação a terapia antiparasitária assinale 

a alternativa que contenha um agente 

antiparasitário que também exerce o 

mecanismo de imunoestimulante: 

 

(A) Fembendazole 

(B) Albendazole 

(C) Tetramisole 

(D) Levamisole 

( ) há o acumulo de 
liquido livre de proteína 
excessiva, ocorre devido 
a pressão hidrostática 
ventricular aumentada 
que ocorre na 
hidrocefalia. 
( ) ocorre devido ao 
aumento da 
permeabilidade 
vascular causado por 
um dano na membrana 
basal ou epitélio 
(  )  afeta as células da 
glia, há o aumento de 
liquido intracelular e 
não ocorre alterações na 
permeabilidade 
vascular. 
(  ) ocorre na hidratação 
intravenosa excessiva 
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40) O diagnóstico laboratorial das infecções virais 

é muito importante, afim de preservar 

amostras é preciso ter uma série 

procedimentos que conservem os espécimes 

apropriados para o diagnóstico laboratorial 

de várias síndromes clínicas, a respeito disso, 

assinale a alternativa correta: 
 

(A) Encéfalo de bovino deve ser congelado, pois o 

congelamento é eficaz preservando o 

conteúdo que será o diferencial para o exame 

de encefalopatia espongiforme bovina (BSE), 

feito por histopatologia. 

(B) Para conservação de órgãos e tecidos, utiliza-

se a formolização. Em caso de demora no 

envio (mais de 72 horas). 

(C) O soro deve ser conservado e refrigerado, 

congelá-lo em caso de demora no envio (+ de 

72 horas), e enviá-lo sob refrigeração; nunca 

congelar amostras de soro contendo coágulo, 

pois ocorrerá hemólise, tornando o soro 

impróprio para o exame. 

(D) Para a conservação de sangue utiliza-se a 

refrigeração, nunca se deve congelar e o 

sangue deve ser remetido ao laboratório em 

até 48 horas. Anticoagulante usado é o citrato 

de sódio ou heparina. 

 

 




